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MR  Jaarverslag  2018-2019

Inleiding

Het  schooljaar  2018-2019  heeft  zich  gekenmerkt  als een  periode  waarin  weer  vooruit

gekeken  kon  worden  na een  onzekere  tijd.  Eindelijk  stabiliteit  na de samenvoeging

van  de twee  locaties  Hermitage  en MDE,  maar  ook  stabiliteit  in de vorm  van  een

nieuwe  directie.  Dit  heeft  geresulteerd  in een  positieve  situatie  als het  gaat  om het

team,  maar  ook  (veel)  nieuwe  kinderen  en volle  kleuterklassen.

Tevens  stond  schooljaar  2018-2019  ook  in het  teken  van  het  proces  rondom  nieuwe

schooltijden  en het  wel  of  niet  introduceren  van  een  continurooster.

Samenstelling

De MR is qua  samenstelling  gelijk  verdeeld  geweest  (2 ouders,  2 leerkrachten),  dit  in

tegenstelling  tot  het  schooljaar  2017-2018.  Na het  schooljaar  2017-2018  is Jennifer

Ramzan  gestopt  als lid van  de oudergeleding.  Hiervoor  is niemand  teruggekeerd,

aangezien  de aantallen  leden  in goede  verhouding  stonden  tot  de grootte  van  de

school.  De samenstelling  was  als volgt:

*  Mart  Muller  (ouder,  voorzitter)

*  Hesley  Wijnaldum  (ouder,  penningmeester)

*  Monique  Liesting  (team)

*  Marijke  Bustraan  (team)

Onderwerpen

Naast  de geplande  (standaard  terugkerende)  onderwerpen,  heeft  een  aantal  punten

de bovenhand  gevoerd  binnen  de MR:

*  In het  kader  van  "een  goede  onderlinge  samenwerking  en afstemming  " is er

in september  een  communicatiecursus  georganiseerd.  Aan  deze  cursus

(gegeven  door  VOO)  heeft  zowel  de MR,  OR, het  team  en directie

deelgenomen.  Dit  heeft  geresulteerd  in een  verbeterde  onderlinge

communicatie  en afstemming.

*  Proces  rondom  bepalen  nieuwe  schooltijden.  Tijdens  schooljaar  2018-2019  is

het  proces  doorlopen  voor  het  wijzigen  van  de schooltijden.  Dit  was

noodzakelijk  om  te voldoen  aan  de urennorm,  welke  uit  kwam  op een  half

uur  minder  les per  week.  Dit  moment  is tevens  aangegrepen  om  een

ouderpeiling  te  doen  voor  het  wel  of  niet  invoeren  van  een  continurooster.

Dit  proces  is zeer  degelijk  en netjes  verlopen.  De MR  is nauw  betrokken

geweest  bij het  bepalen  van  de route,  de informatiemomenten  naar  de

ouders  en de stemming  en telling  van  de peiling.  Uiteindelijk  is gekozen  om
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het  traditionele  rooster  te behouden,  maar  wel  een  kwartier  eerder  te

starten  met  de lessen,  i.c.m.  het  verkorten  van  de lunchtijd  met  een  kwartier

en een  half  uur  minder  les op  vrijdag  middag.

*  Herziene  statuten  en reglementen  MR.  Aangezien  onduidelijk  was  wat  de

status  van  het  regelement  en statuten  van  de MR  was,  is ervoor  gekozen  om

deze  opnieuw  op  te stellen.  Het  is de verantwoordelijkheid  van  directie  om

deze  te beheren  en in goed  overleg  met  directie  zijn  deze  goedgekeurd  en

gepubliceerd.  De statuten  zijn  gepubliceerd  op de website  van  school.

*  Grootte  van  de kleuterklassen.  Schooljaar  2018-2019  stond  ook  in het  teken

van  een  sterke  groei  van  de onderbouw.  Het  aantal  kleuters  en nieuwe

aanmeldingen  is enorm  gestegen,  zelfs  zo dat  er  de wens  voor  een  derde

kleuterklas  is uitgesproken.  De grote  wens  van  de MR  was  om  deze  direct  in

het  nieuwe  schooljaar  te  starten  en mede  dankzij  de directie  is dat  ook

gelukt.  Ook  de formatie  is hierop  aangepast.

*  Verkiezingen/wijzigingen  MR.  Aangezien  Mart  Muller  4 jaar  deel  uitmaakte

van  de MR,  moesten  er  nieuwe  verkiezingen  worden  gehouden.  Mart  heeft

zich  herkiesbaar  gesteld  en is vanwege  het  uitblijven  van  kandidaten  voor

een  tweede  termijn  lid van  de MR.  Tevens  is met  het  afsluiten  van  het

schooljaar  Monique  Liesting  gestopt  bij de MR  vanwege  haar  vervroegde

pensioen.  Zij wordt  in het  nieuwe  schooljaar  vervangen  door  Kitty  Breuer.

*  De Raad  van  Toezicht  (RvT)  van  BLICK heeft  naar  aanleiding  van  het  rapport

"Groenendijk"  een  procesbegeleider  medezeggenschap  benoemd  (Harry

Nijkamp),  die als onafhankelijk  deskundige  de driehoek  tussen  het  College

van  bestuur  (CvB),  GMR  en MR  begeleidt  op  weg  naar  een  professionele

medezeggenschap.  Om een  goed  beeld  te krijgen  van  medezeggenschap  van

de lokale  MR"en  was  Harry  Nijkamp  aanwezig  op onze  MR-vergadering  op 4

juni  2019.  Hesley  Wijnaldum  neemt  na drie  jaar  afscheid  van  de GMR.  Vanaf

het  nieuwe  schooljaar  zal Eddy  Uitbeijerse  (ouder  vanuit  onze  school)

deelnemen  aan de nieuwe  opzet/samenstelling  van de GMR.

Conclusie

De MR heeft  een  positief  schooljaar  achter  de rug,  met  onderwerpen  op  de agenda

die  met  vooruitkijken  te maken  hebben.  We  hopen  ook  dit  schooljaar  deze  trend

door  te kunnen  zetten,  om  zo de kwaliteit  en professionaliteit  van  de Catamaran

verder  te  verbeteren.  Dit  voor  zowel  de leerlingen  als het  team.
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